
Παράρτημα 

 

Λίγα λόγια για το Hellenic American University/Hellenic American College 
 

To Hellenic American University είναι αμερικανικό πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Πολιτεία 

του New Hampshire, ΗΠΑ. Eίναι πιστοποιημένο από την Επιτροπή Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Νέας 

Αγγλίας των ΗΠΑ (NECHE). Όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Hellenic American University ελέγχονται 

θεσμικά, εγκρίνονται και τελούν υπό τη διαρκή αξιολόγηση της Αρχής «Επιτροπή Ανώτατης Εκπαίδευσης» της 

Πολιτείας του New Hampshire (HEC). Το Hellenic American University διαθέτει διδακτήριο στη Nashua, New 

Hampshire. Τα προγράμματα στην Αθήνα προσφέρονται στο Hellenic American College μέσω Συμφωνίας 

Σύμπραξης που έχουν υπογράψει τα δύο ιδρύματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι 

του Hellenic American College λαμβάνουν πτυχίο απευθείας από το Hellenic American University (436 Amherst 

St, Nashua, NH 03063 USA). 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

➢ Προπτυχιακός τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου 

τουλάχιστον B (3.0). 

➢ Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται με κάποιο από τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

o Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ιδρύματος όπου, κατά τη φοίτηση, η γλώσσα 

διδασκαλίας είναι η Αγγλική 

o TOEFL – με ελάχιστη βαθμολογία 90 (iBT) 

o TOEIC με ελάχιστη βαθμολογία 785 

o Michigan English Language Assessment (MELAB) – με ελάχιστη βαθμολογία 81 

o Πιστοποιητικό Proficiency in English του University of Michigan (ECPE) 

o Πιστοποιητικό Proficiency in English του University of Cambridge (CPE) 

o International English Language Testing System (IELTS) score of 6.5 

o Άλλα αποδεικτικά θα εξετάζονται κατά περίπτωση 

➢ Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική 

συνέντευξη.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο 

πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους. 
 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων & στοιχεία επικοινωνίας 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν την 

αίτησή τους για εισαγωγή κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2022, είναι η Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Οι 

αιτήσεις για εισαγωγή κατά το εαρινό εξάμηνο 2023 γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2103680950 ή ηλεκτρονικά, στέλνοντας 

email στο admissions@hauniv.edu.  

Δίδακτρα MSSHM 

Δίδακτρα για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά που πρόκειται να καταθέσουν την αίτησή τους για εισαγωγή 

στο φθινοπωρινό εξάμηνο 2022:  €3.500  

 

(Δίδακτρα καταλόγου: €6.900) 


